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De voorstelling is reeds uitverkocht.
Theater Orpheus neemt alle geldende corona maatregelen in acht. 

Routebeschrijving naar het theater
www.orpheus.nl/pQ2AHv/bereikbaarheid

Koninklijk is een co-productie tussen Gouden Dans, 
Theater Orpheus, Gigant en Paleis Het Loo 
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ONTWERP:	MEESTER	ONTWERPERS	/	FOTOGRAFIE:	HANS	HORDIJK,	BAS	FONTEIN	EN	DEELNEMERS

Gouden Dans, U in het theater is gericht op mensen die op leeftijd 
zijn, ook als u wat minder vast ter been bent. 

MOGELIJK	GEMAAKT	DOOR:

Ik dacht dat ik me kon onderdompelen
Onzichtbaar zijn in een grote groep
Ik wilde niet opvallen.
Ik wilde gewoon een beetje onder de 
mensen.
Een beetje gezelligheid, wat lachen
Het gevoel van samen
Van verbondenheid
Vooral het gevoel van gewoon zijn
Net als iedereen

Waarom vroeg Juliette aan me koningin te 
zijn?
Waarom? Ik wilde geen koningin zijn.
Ik wilde me nooit meer positioneren, me 
onderscheiden.
Ik wilde net zo zijn als iedereen.
Maar tegelijkertijd wist ik dat haar vraag 
klopte.
Ik wist dat het waar was.
Al wist ik niet goed waarom
De statige houding, zei ze
En ik hoopte op geen superieur gedrag, op 
koninginnegedrag
Ik wist het niet.
Maar het voelde meteen dat ik het moest 
doen.
Ik heb geen moment getwijfeld

Ik moest leren koningin te zijn en
tegelijkertijd net als de ander.

Ik ken mijn leven lang gedrevenheid
Een vat vol emoties en gevoel
Ik wist en weet niet beter
Dat heb ik niet geleerd.
Dat kon ik niet laten verdwijnen.

Ik ben wie ik altijd ben geweest.
Baukje

Met zijn allen een theaterstuk maken. Wie 
had dat ooit gedacht. Ik niet.
Het hele proces vind ik fascinerend. Het 
heeft mij ook uit mijn coronastilte gehaald. 
En weer meer drukte, dans en vrolijkheid in 
mijn leven gebracht. Thea

Het is verrassend en leuk andere 
leeftijdgenoten te ontmoeten.
Juliette houdt lief rekening met ons ouder 
wordende brein, ze maakt ‘t wat simpeler. 
Charlotte

Begin vorig jaar hebben een vriendin en ik 
de vorige voorstelling gezien. Wij waren 
toen enthousiast. Heb me opgegeven zo 
van ik zie wel, vanwege de rolstoel. Was 
aangenaam verrast dat daar helemaal geen 
punt van gemaakt werd. Ik dacht ook even 
dat het niet gezien was, dus heb nog even 
geïnformeerd. Het was even een uitdaging 
voor de choreografe, maar ik was van harte 
welkom werd gezegd. En dat voel ik ook zo. 
En in die zin heb ik mezelf verbaasd, ik weet 
niet of ik dit vroeger gedurfd had. En nu vind 
ik het geweldig! Het kost veel energie, (maar 
geeft ook energie) en in de laatste weken zal 
ik niet veel anders gaan plannen, Ik heb er 
zo’n plezier in dat ik dat er graag voor over 
heb. Loes

Over de textielgroep was eigenlijk helemaal 
niets bekend, toen ik me inschreef. Het was 
een sprong in het duister. Uiteindelijk blijkt 
het heel erg veel werk te zijn. 
 …..en toch heb ik er plezier in en ben ik 
blij dat ik erbij betrokken ben. Ik vind het 
leuk om mee te denken hoe we processen 
kunnen verbeteren. Edith

En toen kwam corona… Ik vond het nooit 
een probleem om alleen te zijn maar ik 
heb nu ook ondervonden wat het is om 
eenzaam te zijn. Ik zag mijn kinderen en 
kleinkinderen alleen op afstand en verder 
niemand, dat was een frustrerende en een 
verdrietige periode.
Ik merk ook dat we als groepje opzichters 
trots zijn als we foutloos over het podium 
geparadeerd hebben. Bas (fotografie) heeft 
me op een andere manier leren kijken en 
samen elkaars werk bekijken was leuk. 
Marianne

Met veel dank aan het Thomashuis 
voor de geweldige verzorging tijdens de pauzes.
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KOMT U KIJKEN?
Koninklijk	vertelt	het	verhaal	van	een	koningin	en	haar	gevolg.	Een	
etmaal	lang	volgen	we	haar	exclusief	in	haar	eigen	domein,	druk	met	
haar	veeleisende	werk:	regeren,	het	verdelen	van	de	macht	én	hoe	ze	
haar	onderdanen	verleidt	en	vermaakt	met	sport	en	spel.	
Zodra	ze	‘s	morgens	haar	elegante	koninginnenvoetjes	op	het	
hertenvachtje	voor	haar	bed	zet	zijn	we	erbij.	Haar	raadsheer	toont	
ons	een	vrouw	die,	net	als	ieder	ander	verlangt	naar	liefde,	vriendschap	
en	verlichting.	Maar	de	ochtendzon	belicht	ook	de	werkelijkheid	en	
dat	betekent	dat	haar	dienaren	haar	elke	morgen	opnieuw	optuigen	
tot	de	majestueuze	verschijning	die	ontzag	en	hoogachting	afdwingt.	
En	daarmee	begint	de	dagelijks	terugkerende	rondedans,	het	kat-en-
muisspel,	rondom	de	macht.	

Juliette van Ingen is	
choreograaf,	danser,	repetitor	
en	docent. 
“Het werken met deze fantastische 
groep mensen is voor mij een les 
in het moment omarmen. Elke 
repetitie opnieuw gaan ze vol 
overgave mee in de beweging, het 
performen, het samenwerken, 
het danser zijn. Voor mij zijn zij dé 
inspiratie voor de voorstelling.”

Ben wel blij dat ik iedereen om me heen 
zie stuntelen dus weet dat het niet alleen 
bij mij speelt. Joke
Het proces van de voorstelling ervaar ik 
als prettig, het is wennen voor mij, een 
geheel andere setting dan een bridge- of 
scrabbleclub waar ik lid van ben. Jet
Had al gauw in de gaten dat het heel 
pittig zou worden. De dagen op het Loo 
waren geweldig. Tineke 

Na het overlijden van mijn man in 
september 2020 heeft dit een enorme 
positieve in vloed op mij. Diny 

Fysiek vraagt dit meer energie van mij. Na 
de repetities ben ik kapot maar ik geniet 
er wel van dus dat neem ik op de koop toe. 
Ria 

Een schat aan ervaring het verrijkt je leven. 
Hélène 

Wat werkt helender, dan via dans conditie 
op te bouwen, via muziek emoties te 
verwerken, via samen te dansen weer in 
contact te zijn met anderen. Samen blij te 
zijn!! Corona tijd, verwarrend en isolerend… 
Antoinet
Dat wij nu achter de schermen ook met een 
aantal mensen actief bezig zijn geeft een 
prettig gevoel, van onderdeel van iets heel 
moois te mogen zijn. Coby

Ik geniet erg van het naar de voorstelling 
toewerken met allemaal oudere jongeren 
die even enthousiast zijn als gezellig. 
Ook de theaterlessen zijn erg inspirerend en 
zo leren we elkaar op ‘n speelse manier ook 
van een andere kant kennen. Ik heb in ieder 
geval mezelf verbaasd dat ik nog zoveel kan 
en doe! Wilma 

Ik oefen me suf op de soms lastige 
danspasjes want het moet er wel een 
beetje goed uitzien. Maar het komt goed. 
Liesbeth 

Ik ben iets vrijer geworden. Coba
Ik sta zelf verbaasd over het fanatisme dat 
bij me naar boven is gekomen, vooral de 
laatste weken en richting 28 november, om 
alles zo goed mogelijk uit te voeren.  Jan 

Ik kan mij zeer verheugen op een daverend 
applaus vanuit een volle zaal. Iona

Ik word er gewoon vrolijk van. 
Johanna
we zijn zelfs in de paleistuinen van het 
Loo geweest voor opnames. Trude

Koninklijk	is	geïnspireerd	op	de	verhalen	van	de	Europese	vorstenhuizen	van	
de	afgelopen	eeuwen	en	in	het	bijzonder	op	de	relatie	tussen	de	drager	van	
de	Kroon	en	haar	entourage.	Van	oudsher,	aanhoudend	voer	voor	verering,	
roddel	en	speculatie.	

Vijftig	wijze	Apeldoorners	hebben	het	afgelopen	half	jaar	waanzinnig	hard	
gewerkt.	Alle	deelnemers	dansen,	spelen	en	werken	mee.	In	de	werkgroepen	
fotografie	en	textiel	en	kostuum	is	het	toneelbeeld	gecreëerd	en	gemaakt.	
In	de	fraaie	tuinen	van	Paleis	Het	Loo	zijn	een	reeks	scenes	uitgewerkt	en	
gefilmd.	Het	resultaat	maakt	onderdeel	uit	van	de	voorstelling.		

DE GOUDEN DANSERS
Lia Persoon, Lies Groeneveld, Marianne Kroon, Joke van de Kamp, Liesbeth 
Slot, Jet de Grip, Wilma van den Hoek - Schoemaker, Charlotte Lindeman, 
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van der Cruijsen, Anja Mulder, Jan Scholte, Thea Regenboog, Edith Litan, 
Trude van der Cruijsen, Coba van Essen, Loes Kroon, Geke Landweer-Wowor, 
Diny de Carpentier, Thea ten Velde, Cisca Mooij, Yolanda van de Merwe, 
Ria Krul, Anneke Overwijn, Antoinet Stevens, Jos Hendriks van Beuningen, 
Femi Veeken van der, Marjolijne Brandenburg, Joke Bos, Ria Saers, Frances 
Steevensz, Coby Konijnenberg, Hélène Klunder, Marijke van de Woestijne, 
René Ummels, Tineke De Haas, Netty Bolle, Rickey Hardonk, Baukje 
Peereboom, Tiny Bloemheuvel, Johanna Hornyák èn Lies Bijl

TEAM
Juliette	van	Ingen	regie en choreografie
Liesbeth	Osse	concept en dramaturgie
Fabrizio	Ranalli	Lichtontwerp	
Nathalie	Hupkens	en	Juliette	Stroosnijder	film
Werkgroep fotografie o.l.v. Bas	Fontein
Werkgroep kostuums o.l.v. Marieke	Schmink
Theater	Orpheus	Techniek
Marij	Wools	producent Theater Orpheus
Timo	Schroduer	stagiair productie Theater Orpheus
Lieke	Anvelink	stagiair productie Theater Orpheus

Van het productieproces van dit 
project wordt een uitgebreid overzicht 
gemaakt. We maken hiervoor een 
productiepagina aan op de website 
www.goudendans.nl 
Ook de integrale voorstelling kunt u 
hierop terugzien. We doen ons best dit 
klaar te hebben rond eind januari 2022.


